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Veurwoord
Nao de vekaansie is de drokte veur de Schrieversronte
weer begonnen: van overvolle agenda's op warkbi'jienkomsten van It bestuur tot et instellen van een
kemmissie publiciteit, van de ni'je cursus Stellingwarfs I tot de cursus Stellingwarfs II die van It
jaor veur It eerst dri'jt, van gesprekken mit instaansies totdereis naor Twente, vandeuutrekking
vanetni'je boek Fluitekruud, tot andesutelaktie!
Om bi'jdatlaeste even stilletestaon: wat het die
iederiene weer goed voldaon. Niet in et laeste plak
omdat al die meensken die mit gongen te sutelen, now
es even mit de meensken in de drpen over dit en dat
praoten konnen. We hebben et idee, dat een protte
meensken, die d'r eers niet zo gauw toe kommen om
naoreenboekwinkel te stappen, et plezierig vunnen
hebben dat ze et verschiensel "Stellingwarfs boek"
es bi'j de deure kregen. Want waor, we hebben nao-1-

tied verscheiden reakties had van: "1k bin bliede,
da'k dat boekien kocht hebbe."
Meensken, mi 'j donkt we holen in oonze kontreinen
niet zo van opdringen. Et is oons al gauw te bot,
we holen d'r niet van dat d'r schooid wodt, en we
schooien zels niet graeg. Sutelen beschouwen wi'j
as hiel wat aanders, en gelokkig zicht et pebliek
dat okzo. Ten ding daor we aenlik nog nooit zo dudelik "aktie" veur voerd hebben, dat is et lidmaotschop van de Schrieversronte zels. Wi'j hebben dat
an now toe veural ok laoten, omdat we oons beslist
niet opdringen wollen. Van de ere kaante weten we,
dat d'r veul meer belangstelling is veur oOns wark
as dat uut oons tal leden blieken dot. We weten bi'j glieks, dat De Ovend uutliend wodt, en dan nog es
weer uutliend wodt, ja, jim begriepen et al. Mar
wi'j hebbenok die meensken neudig en alle eren die
mar helpen willen, veural om zien laoten
te
kunnen dat wi'j inderdaodwatveurstellen, dat wi'j
inderdaodeenbeheurlike groep aachter oons hebben.
Dat daoromme doen wi'j een dringend beroep op al
oonze leden, omzoveul meugelik meensken lid temaeken van oonze club. Zie, as elk now in zien omgeving
es 5 meensken lid maekte .... och, ze bin echt wel
te vienen! Aj' mar even om je henne kieken! Want
eerlik, et maekt oons veule starker as wi'J mit instaansies praoten daor weet van hebben moetenaswe
de dingen die we mit de Schrieversronte opbouwen
willen, klaor kriegen willen! Enwielidis, die wet
ommesdathi'j heipt, diewetommes dat d'r zodoende
meer gebeuren kan, en die. krigt. ja De Ovend!
Red.

Et Stellingwarfs Woordeboek
Etisal weer een dagofwat leden dat de mitwarkers van et Stellingwarfs Woordeboek een Ovend in
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huus kregen daor wat in ston over et woordeboekmateriaol dat wean now toe bi'j mekeer geerd hebben.
Dat stokkien was trouwens riekelikkot uutvalen, omdat d'r nogal wat ruumte neudig was veur verhaelen
en riempies die op de aovend van de jaordag van de
Schrieversronte naor veuren brocht weren. Dit keer
weer wat meer woorden, zinnen en uutdrokkings! Veur
de taelkaorties bi'j dit stokkien zorgde de heer
Geert Lantinga uut Wolvege weer.
gaeps
Een woord dat in Van Dale's Groot woordenboek der
Nederlandse taal (Se drok) niet veur komt, mar dat
al oonze drpen kennen. Et wil zeggen: niet goed
slutend, waor eupeningen deur ontstaon, dat ie kieken d'r makkelik bi'j daele, deur henne. In Spa en
Sz wodt ok gaaps zegd. Wie wat vaeker naor de tael
van dissedrpen luustert, had dat ok wel verwaacht,
daenk'. Daor kommen ommes vule vaeker naost woorden
mit een ae dezelde woorden mit een aa veur.
Et vaalt op, aj' alle zinnen overzien die as invuld binnen, dat et haost in alle gevallen dat dit
woord bruukt wodt, gaotomkleren die gaeps -binnen,
gedienen die gaeps binnen (dan kuj' makkelik deur
de raemen kieken), of een huus dat gaeps is (dan bin
d'r grote glaezen mit weinig gedienen, dat ie kun
alles zien watasd'r gebeurt). Hieronder een stokmennig zinnen die de betekenismeugelikheden zien
laoten:
"Die boezegroen die is gaeps, die wil ik niet an
hebben." (Nw)
"Een bloesien dat te nauw is, is gaeps." (El)
"Die jurk is bi'j de hals wat gaeps." (Op)
"Dat dekseltien is wat gaeps." (Mun)
"De gedienen zatten niet goed dichte, ze weren
gaeps." (Ld)
"Sommige meensken hebben niks veur de ruten en dat
is verrekte gaeps." (Wol)
"Dat huus is mi'j te gaeps, heur!" (Olae-Nlae)
"Die meensken zitten slim gaeps!" (Bdie)
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baarm/barm
Et zal de meerste mitwarkers van oons woordeboek
wel al es opvalen wezen: in pattie woorden spreken
sommigen de a laank uut, wiels ere meensken die kot
holen. Bi'j et woord baarrn kuj' dat dudelik zien.4
Barmenbaarm wodt indevolgende drpen beide zegd:
Db, Mun, Nbk, Op, Ow. Allienig barm geven op: Diz,
Nt, Olae-Nlae, Wol. Baarm dus in: Bdie, Bu, Dfo,
Dhau, Dho, El, Ld, Ma, Np, Nw, Obk, Pe-Dbl, Sz. Berm,
we hadden et al verwaacht, vienen we in Spaen Sz.
Jim zien, hoe as baarm de overhaand het, mar hoe
toch ok in verscheiden plakken barm zegd wodt. Et
biezundere is, daj' niet zeggen kunnendat now typisch ien gebied d'ruutstikt, behalve dan vanzels
Spa en Sz mit heur berm. Dat is aanders mit de woorden die ik aanst nog nunlen zal, die in de taelkaorties verwarkt binnen.
gaaspe/gaspe
Et geval gaaspe/gaspe liekt op et veurige. Mar
now vienenwegespe niet allienigin Spa en Sz, daor
we disse uutspraoke al verwaachtten, mar ok in Bdie,
Dho, Ld, Nbk, Olae-Nlae, Ow, Pe-Dbl en Wol. Gaaspe
het veerweg de overhaand: Bu, Db, Dfo, Dhau, Dho,
El, Ma, Nun, Nbk, Np, Nw, Obk, Op, Ow, Sz geven et
op. Gaspe lazzen we op de kaorti es van Diz, Dho, Nt,
Olae-Nlae, Spa.
dong/mes
Veur etNederlaanse mest wo'n in oonze omgeving
ok verschillende woorden zegd. her kuj' trouwens
wel wat dudeliker bepaolde gebieden van mekeer onderscheidene Zie mar es op et eerste kaortien. In
et zuudwesten wodt allienig mes(t) zegd, mar et ere
stok van Stellingwarf zegt dong. Daor moet liekewel
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bi'j zegd wodden, en dat dot ok uut et kaortien blieken, dat d'rindat dong-gebied nog inkelde plakken
binnen, daor mes(t) zegd wodt.
Is dong now weizo Fries, zoas patti e van oonze mitwarkers neffens een stok of wat opmarkings op 'e
kaorties, hebben willen? Hielemaole onmeugelik is
et overnemen uut et Fries niet, we zitten ja viak
naost et Friese taelgebied, en zoe'n woord uut de
"agrarische sfeer" neem ie vanzels makkelik over.
Mar d'r bin ok nog aandere kaanten an de zaeke. Et
woord dong komtinet Ingels ok veur: dung! In Grunningen vien ie ok et woord dong, enineen peer plakken in Drente ok. Misschien het etwoord vroeger nog
wel algemiener west, en is et laeter wat weerommedrongen deur mes(t) of messeofzok zo wat. Dan zol
et d'r dus altiedal west hebben, en dan zol et dus
et ooldste wezen kunnen.
kuierstok/haandstok enz.
Een ding dat nogal een protte verschillende naemen mitkregen het in de Stellingwarven, is (Ned.)
de wandeistok. Krek as bi'j dong kan de kaorte ok
hier aorig dudelik wezen: ien "gebied" springt d'r
ja aorig uut, en dat is et gebied daor kuierstek
zegd wodt. In dat pat van de Stellingwarven kommen
ok veur: doornstokenloopstok (Mun), en koopmaansstok (Nw). Haandstok komt d'rokveur (Nw), mar dat
vien ie ok oosteliker: ok Dfo, Ld, Ma hebben et.
Oostelik van et "kuierstokgebied" vien ie ok stapstok (El, Obk), en nog veul oosteliker gongeistok
(Dhau). Pakestok zeggen ze in Diz en Nbk. Pattie
groepen zullen wel docht hebben: stok isaenlik gien
speciale naeme veur etgeval daor ethier omme gaot,
en daoromme schrieven we et mar niet op. Stok wodde
al opgeven deur El, Ld, Mun, Nbk en Nw. Mar in wel
meer drpen vanzels wodt et woord stok veur kuierstok, haandstok bruukt. Wandeistok kent netuurlik
elkeniene wel, mar dan meerst uut et Nederlaans. D'r
bin liekewel personen die dit woord in heur Stel-

lingwarfs vaeke bruken of dit woord allienig mar
bruken. Et wodde opgeven deur Bu (waandelstok), Mun,
Nbk, Olae-Nlae, Spa.
Inkelde veurbeeldzinnen:
"Hi'j kan nog wel aorig lopen, mar as hi'j veerder
as drie kilemeter moet, gaot de stok mit." (Nw)
"N. was de doppe van de kuierstok kwiet." (Wol)
"Vroeger leupen de ooldere manluden vaeke mit de stapstok." (Obk)
"Oons Heit gaot nooit vot zonder gongelstok."(Dhau)
Wat pattie bi'jglieks docht hadden, komt niet
uut: Naost pakestok kommen kuierstok, haandstok..en
gpngelstok ok in et Fries veur. Dat pakestok as minder
algemien vuuld wodtinet Fries, bliekt uut et Ned.Fries woordeboek: as woorden veur wandeistok wo'n
geven: kuierstok en gongeistok. Is kuierstok now wel
zo typisch Fries? Nee, want in Drente komt et ok
veur, dot uut et materiaol veur et Drents Woordeboek
blieken. Haandstok ziej' bi'jglieks ok in et Grunnings, en gongelen = wat staorig lopen, vien ie ok
in et Grunnings, al vien ie gongelstok daor niet.
Starker, kuierstok vienieok in et Ned. woordeboek
van Van Dale, en handstok ok al ........
Een riegel uutdrokkings mit"gat"
Et zat d'r in, dat de vraogen over et woord gat
eenprotte uutdrokkings opleveren zollen. In de rie.gel uutdrokkings hieronder het gat versehillende
betekenissen. lenevan die betekenissen springt d'r
vanzels uut, dat hadden we mit mekeer ok niet aanders verwaacht. Dat is hielemaole gien schaande, et
is zeker te begriepen, want et is now len keer zo
dat uutdrokkings bedoeld binnen om et starker en
dudeliker te zeggen. En dan kuj' ok in dit geval
altied nog nettles blieven ok, want gat is ja et
fesoenlike woord, en dat ere, da'k hier niet numen
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zal, wodt in de meerste femi lies as et niet nettiese,
grauwe, lompene woord vuuld. Watkwamd'r allemaole
uut?
"Et gat in de aarm nemen" = votgaon, d'r hadde van
deur gaon. (Nbk, Nw)
"Graeg uut een groot gat blaozen meugen" = graeg
opseheppen, beren meugen. (Nbk, Obk)
"Nit et gat in de botter valen" = gelok hebben, onverwaachs veurdiel kriegen. (Aig.)
"Gien gat indebroek hebben" = maeger en dunne wezen, dat de broek slobbert d'r omme henne. (Db)
"lene et gat van de deure zien laoten" = votjaegen,
d'r uut sturen. (Pe-Dbl)
"Bi'jdegatten dichte" (Nbk, Nt), "Op degatten nao
dichte" (Db) = zegd van een niet hielemaol eerlik
meenske; wodt soms ok zegd as een kledingstok lang
niet hiel meer is.
zorgen daj' d'r niet
"Et gat d'r veurwegdri?j en"
n mit doen hoeven, zorgen, daj' d 1 r anontkommen.
(Diz)
"Wie een gat greeft veur een aander, vaalt d'r zels
in" = as in It Ned. (Wol)
"In 't gat hangen" = aj' je argens schrap zetten
moeten om wat los te trekken of vot te slepen, mit
et gat aachteruut hangen gaon om meer macht te kriegen; tegenwarken, niet mit doen willen, perberen de
boel tegen te holen. (Dhau, Ma, Nbk, Np)
"Et gat d'r mooi in dri'jen" = d'r mooi tussen kommen, et gelok mit kriegen. (Ma, Nbk)
"Een gat in de haand hebben" = alles mar uutgeven.
(Db, Nbk, Spa, Sz)
"Je et gat uut 'e haoke lopen" (Dfo, Nw),"
uut 'e naod lopen" (Nbk) = je een ongelok lopen.
"Meer gat as hiels argens in hebben" = et hielemaol
vol gatten zitten van kleren, bi'j kousen b. v. (Nw)
"Ergens een raer gat van
= et liekt je niet
goed toe. (Spa)

.......

"Gatties liep wezen" = van jonge die d'r altied op
uut is een maegien te versieren. (Diz)
"Mit It gat op 'e loop wezen" = van "wild maegien"
dat een protte omgang zocht mit jongen. (Dho, Bu)
"Mit It halve gat lopen" = van iene die om bosschoppen
stuurd wodt mar ok nog de helte verget. (Bu, Dho)
"le moe'n je eigen gat mar redden" (Nbk), Il e***.**
mar baargen" (Nw) = veur jezels zorgen moeten, ie
hoeven niet op al te veule hulpe van de aander te
rekenen.
"Altied mit It gat op 'e rittel" = van maegien dat
de hieltied omgang mit jongen zocht. (Obk)
"Haj't mar in It gat, dan koj't d'r uut schieten
= wodt zegd aj' argens piene of last van hebben.
(Nbk)
"'t Gat uutlienen, en zels deur de ribben schieten"
= een aander wat lienen, mar ie hadden et zels aenilk neudig. (Nbk)
'We gatten indeschoenen vliegen" = hadde d'r over
stoeven, hiel hadde lopen. (Nw)
'Ili Heufd kan wel te doen maeken, dat et gat slaeg
krigt" = ie moe'n mit et heufd niet zo veer deurdrieven, daj' d'r zels schae van kriegen. (Ld)
"'t Is mi'j gien klap veur It gat weerd" = 't ismi'j
niks weerd. (Dfo)
"1k kan d'r gien kop of gat an vienen" = ik kan d'r
niks uut wies wodden, ik kan et niet uut de tieze
kriegen, 1k kan d'r gien begin of aende an vienen.
(El, Nbk)
"Elk zien meuge, zee de jonge, en doe tuutte hi'j
zien mem veur 't gat. (Obk)
"Et naait d'r een gat uut" = Pat gaot reer, wat gaot
et vremd, wat doen ze mal. (Dhau)
"Praoties vuilen glen gatties" =as in 'tNed. (Spa)
"Riemen en dichten, ie zollen et gat d'r veur oplichten" (Spa), " ...........ie zollen et gat d'r
van lichten". (Nbk)

"As de roe van It gat is, bin de stokslaegen vergeten" = as de piene of de straf over is, daenken de
meensken d'r al gauw weer eers over as doe ze de piene
of straf ondergongen. Wodt zegd b.v. nao straf, mar
okwel es, asdevrouw nao een zwaore bevalling eerst
gien•kiender weer hebben wol; laeter daenkt ze d'r
ijekewel eers over. (Nbk)
"Een scheet dwas veur 'tgat hebben", "Nog gi en scheet
dwas veur 't gat zitten hebben, of al bi'j dedokter
zitten" (Nbk)
"Dat schit 'n hondashi'j 'tin 't gat het" = smeels
zegd, aj' vienen dat et veul kost, en dat daor te
makkelik over docht wodt. (Nbk)
"Een gat in de dag slaopen" (Nbk, Ld, Spa), " ......
in de naacht" (Mun) = d'r laete of kommen.
"Eengat in de locht springen" (Db, Diz, El, Olae-Nlae,
Ow), ".... indelucht" (Spa, Sz) = hatstikke bliede
wezen aj' krek goed ni'js heuren of gelok hebben.
"Et iene gat mit 't aandere stoppen" (Bdie, Spa, Wol),
vullen ......" (Nbk) = deurdat et iene tekot
anvuld wodt, is d'r op een eer plak weer te mm.
"Veur gien gat te vangen wezen" = muuilik te vangen
wezen, zoe'n iene kuj' muuilik pakken. (Db, Dho, Np)
"Niet veur ien gat te vangen wezen" = zelde. (Dhau,
Diz, Ma, Nbk, Olae-Nlae, Op, Ow, Spa)
"Wie zien gat verbraant, moet op 'e blaoren zitten"
= diewatwaogt, moet de gevolgen ofwaachten, ondervienen. (Bdie, Dfo, El, Mun, Obk, Op)
"Et gat d'r veur weg wi enen" = ie dri'jenjed'r veur
weg. (Db)
"D'r glen gat meer in zien" = d'r gien kaans, meugelikheden meer veur zien. (Bdie, Db, Dho, El, Mun,
Nt, Op, Ow, Spa)
"Stikdedoeme in It gat, dan hej' een dri'jstoel" =
wodt zegd asiene vragt waorashi'j zitten gaon zal.
(Nbk)
"lene et hemd van It gat vraogen" = iene overal naor
vraogen. (Nbk, Ld)
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"Hempien reur mien gattien niet" (Nt), mit d'rnaost
een Nederlaans riempien uut Nbk: "Hempje roerermijn
gaatje niet, want het is gestijfseld" = van iene die
d'r eigenwies en stief henne lopt, krek as bin de
kieren stief van de stiesel.
"Hoe stiller hoe beter, zee et oolde wief, en ze zat
mit It gat in de braannettels" (Db)\
"Dat zit, zee de smid, en hi'j zette zien wief mit
It gat op It kachellit." (Db)
"Gien zit in It gat hebben" = ongedurig wezen, de
hieltied mar weer staon gaonenhenne en weer lopen.
(op)
En as laeste: een Jan Gat is een vent die altied thuus
zit te plakken, een oold wief. (Sz)
Woordeboekaovend
Veural oonze mitwarkers, en evt. meensken die zemit
nemenwillen, hoolt de Stellingwarver Schrieversronte
een woordeboekaovend. De twiede! Ondergetekende zal
een inleidend praotien holen over et Stellingwarfs
en de studie d'r van, de heer Geert Lantinga praot
bi'j toverlanteernplaeties over oonze kontreinen in
vroeger tieden, en de heer Ten Wolde uut Rouvene
praot over Staphorst en omgeving in vroeger daegen.
Et zal allemaole wezen op 8 dec., de aovens, bi'j
Kromkamp in Hooltpae. Oonze mitwarkers kriegen via
de kontaktpersonen in de drpen nog even naoder bericht. Tot dan?
Henk Bloemhoff.

Gesien, Gesien, Goezegat
Eerder in De Ovend, om percies te wezen op blz. 1820 van de 2e jg. no.5, schreef Johan Veenstra over

et volksriempien dat begint mit "Gesien, Gesien, Goezegat ...." Hi'j gaf et ri empi en doe, zo as et hieronder staot; zo wodt et in Np opzegd. In Nbk trouwens
krek liek
Gesien, Gesien, Goezegat,
die boven op 'e toren zat
en alle lekkere bri'j opvrat.
(Nbk, Np)
In ere drpen gedreegt Gesien Goezegat heur wat aanders:
Gesien, Gesien, Goezegat
Die aachter op 'e sjeze zat
En hup zee de sjeze
En weg was Geze.
(Olae-Nlae, Op, Pe-Dbl)
Db kent allienig de eerste beide riegels daor nog van,
Diz zegt dat zed'r wel es van heurd hebben, mar dat
ze et niet meer kennen, Sz zegt veur de dadde riegel
"Wip zee de sjeze", en Mun geft veur de dadde en vierde
riegel: "Wip zee de sjeze en weg was oonze Geze!"
Obk het etas NbkenNp, mar het et over riezenbri'j,
wiels Dho dezelde Gesien roggenbri'j eten lat.
Bu en Dfo geven allienig de eerste beide riegels van
et riempien zoas Npetb.v. zegt; Nt het et nog weer
aanders:
Gesien, Gesien, Goezegat,
Die al die lekkere bri'j opvrat,
Foei, foei, wat stinkt dat.
(Nt)
•
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In Ow beleeft Gesien aandere dingen:
Gesien, Gesien Goezegat
Het vannaacht de vri'jer had!
Mar Ma wet daor nog meer van.:
Gesien, Gesien, Goezegat
Het vannaacht de vritjer had.
En 'k weet niet hoe die vri'jer heet,
mar 'k geleuf van Jan Poepedreet.
Henk Bloemhoff.

Volksriempien
Van Vrouw Wadman-Schurer uut Sneek (vroeger: Makkinge) kregen we onderstaond oold volksriempien toestuurd.
Bellen in de oren
en de buse plat
strikken op 'e schoenen
en gien hemd om 't gat.

Sutelak tie
Formidabel, zo aj'mwarkt hebben, sutelders.Bedaankt!
Even de score. Totaal: f 6716,75. Fluitekruud 202
ex., De Oolde Pook 90, Foddelpenneri'j 73, Piepmoes
72, Notities uit de Geschiedenis van de Ooststellingwerfse dorpen 60, Klaeterjaegers 56, Toeristische
kaorte O'warf 47, Wilde Gaanzen 45, L.P. Singeliers
47, L.P. Mannekoor 20, L.P. Grote Dorus 18, L.P. karkkoor Buil 9, De schriefwieze van et Stellingwarfs 8.
Jim wussen toch al dat Sunderklaos ok Stellingwarfs
kocht? En hi'j zien adressien kent?
Binderweg 3,
Ni'jhooltpae. (05610) 8252.
Et bestuur
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D'r bin die aovend mar een stokmenni g meensken op
et perron. Et is ok al laete. Nit de grote koffer
naost me stao'k te waachten op de laeste trein die
naor et noorden gaot. Et duurt nog een menuut of achte
veurdat hi'j komt. 1k bin betied, ik hole d'r niet
van da'k vliegen en draeven moetomde trein nog krek
haelen te kunnen. Et is een roezige aovend. Je heuren
de wiend in de bomen van de hooltwal an de ere kaant
van et spoor, een richtingbottien dat vlak naost me
hangt schommelt knassendeenpiepende henne en weer.
Et locht van de lanteerns maekt spoekachtige schaden
op de stienen van et perron. Even wiederop staot een
man mit een kraante onder de aarm en een hond an een
ketten. Op et eilaand zal et nowokwel roezig wezen
mit dit weer. 1k hole van zok weer. In gedaachten heur
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ik de wiend al om et kleine stienen huus in de dunen
goelen en in de veerte heur 1k de zee, de eindeloze
golven, die bulderend kepot slaonop zaanden basalt.
1k hool vanet eilaand, van et huus in de dunen, van
de ienzemhied in disse tied van It Jaor now de toeristen vot binnen. leder jaor zuuk iketeilaand op,
zuukikde rust op, vlochtende veur de drokte van de
wereld, om me zels wezente kunnen en weer op aosem
te raeken.
De treinridt perciesop tied. De verlochte klokke
wist half elven an as hi 'j naost me op et spoor stopt.
1k trekke de deure los en stappe even laeter de coupe'
in. Dieisleeg. 1k bin de ienigste die d'r in gaot.
1k schoeve de koffer in et rek boven mien heufd en
doe mien overjasse uut. Dan gao'k opdebaank zitten.
1k heure et fluitien van de kondukteur en staorigan
komt de trein weer op gang. De bomen van de hooltwal
glieden in et duuster langs de ere kaant van et, raempien vot. Veur de. spoorbomen staon een stok of wat
auto's te waachten. Aanderhalf ure rieden en dan za'k
in et kleine haevenstattien wezen. Daor overnaacht
1k en morgenvroeg betied gao'k mit deeersteveerboot
naor et eilaand. 1k pakke een tiedschrift van de baank
naost me en beginne d'r wat in omme te blaederen. 1k
gaepe es, 'tistoch een hiele optocht aj' aovens zo
laete nog op pad gaon.
Een goed kerti er laeter hooltdetrein stilie bi'j
et volgende station. 1k heure hoe as de deure eupen
daon wodt. Een peer tellen laeter gaot de deure van
de coupe
' los. D'r komteen man in. Hi'3 kikt even om
him henne in de lege ruumte, dan stapt hI'j op mi'j
of. Hi'j nikt even en zegt min verstaonber goeienaovend of wat as daor veur deur gaon moet. Hi'j legt
zien koffer in et rek tegenover me. Et is wat een
wondere man. 1k taksere him zonder dat hi'j et in de
gaten het. Dat gezicht, die kleren, as ha'k him al es
eerder zien. Mar ik zol niet weten waor. Een stevig
bouwde kerelis 't. Een zwat baortien het hi'j. Op 't
heufd het hi 'j een roege musse en hi'j het een soort
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kotte school dermaantel om him henne hangen. Die ziej'
haost niet meer vandaege de dag. Hi'j zicht dat ik
kieke. Even kieken zien ogen me recht an. Wondere
ogen. Dan hangt hi'j zien jasseanet haokien en gaot
tegenover me zitten. Nuver, mar now is d'r overal plak
zat, mar die man gaot viak tegenover me zitten. Hi'j
zit mit de ogen dichte. 1k kieke naor de koffer die
boven him in et rek ligt. Naost et hingsel zit een
klein zulverkleurig plaetien kionken. Ikkandudelik
de letters onderscheiden die d'r op staon. "CH" staot
d'r op, in heufdletters zonder punt d'r tussen. De
trein dindert zachies henne en weer en et geluud maekt
me sloeg. De man tegenover me zie'k nog mar as in een
waes. De beelden beginnen zachiesan henneen weer te
daansen. Staorigan raek ik in de soeze.
"Vertelt Heit nog een vertellegien?"Ik zitte op
lleitzienkni'jeenkiek him vraogend an. "Now viogge
dan," zegt Mem, "ie hadden aenlik al lange op bedde
liggen moeten. le perberen et ok altied zo lange meugelik te rekken, bingel daj' binnen."
1k verschoeve een betienoplleit zien kni'je. Et bin
de mooiste mementen van de dag, de vertellegies van
Heit. Now, mit de vekaansie in oons huus op et eilaand
het hi'j d'rde tied veur. Aanders is Heit vaeke vot
a'k op bedde gao. Heit is slimme geleerd. Heit is
perfester. Hi'j moet d'r een protte aovenden op uut
omtepraoten veur een zael mit yolk. Mar mit de yekaansie op oons eilaand he'k Heit hielendal veur me
alliend. Dan is Heit gien perfester mar gewoon mar
Heit. Dan gaot we mit mekeer naor et straand, dan
speulenwemitdehond dieaseen gek aachter een stok
an et waeter in stoft en even laeter mit de stok in
de bek, nat as een dwell, weer naost oons staot en
oons schuddende onder spattert. Dan maeken we een
praotien in de timmerwinkel van Jonas en we kieken
op 'e kade, as de veerboot anlegt, wat veur yolk as
d'ranwal komt. En aovensdanvertelt Heit zien verhaelen. Wondere verhaelen. Mem foetert d'r wel es
omme. Die vintetgien verhaelenveurkiender, die is
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bange da'k d'r ni et van slaopen kan. Mar ik viene et
machtige verhaelen. Zoas gisteraovend doe Heit vertelde over Charon, de veerman van de oolde Grieken
die de versturvenen overzette in zien botien. Over
de Styx ende Acharon, duustere revi eren mi t branende
plakken zwevel d'r op. Charon brengtdemeensken die
wegraekt binnen naor et riek van de versturvenen, zegt
Heit. Hoe as Heit dat vertellen kan! Zo mooi, krek
as bi'j' d'r bi'j. As veren we mit in die boot mit
schimmen. Krek as kuj' et waeter ploonzen heuren as
de veermande boom in It waeter zet en d'r weer uuthaelt. Krek as heur ie de wiend, as ziej' de maone
en de steerns in de naacht en as roek ie de zoolte
locht van etwaeter. En as staot die Charon tegenover
je. Die veerbaos mit zien veerboom, mit zien zwatte
baortien, zien roege musse op en zien kotte schooldermaantel omme.... Etisvremd, mar de man die krek
in de trein stapt is die zicht d'r aenlik krek zo
uut... 1k miendeal da'k him argens eerder zi en hadde,
dat kan toch niet. Dat is toch te gek. Zol
mar
dat dan de man wezen waor as Heit van vertelde? Mar
dat was toch mar een verhael, een verhael van een man
van meer as twieduzend jaor leden. Mar dat zulveren
plaeti en dan op 'ekoffer. "CH" staot d'r op. Charon,
die letters moe'n grif Charon beduden. Mar waor gao'k
now danhenne? Gaot Charon mit me mit naor et eilaand?
Mitnaoroons huus indedunen? Gaon wemit zien boot?
Veert hi'j me d'r henne? Is et waor da'k et waeter
kiotsen heure a'k scharp luustere? Ja, ik heure et
waeter, hiel dudelik, enikheureeenzeevoegel boven
oons in de locht. 1k heure et geluud van zien vleugels met duuster. En in de veerte zie'k een locht.
Et locht van et eilaand. Mien eilaand, et eilaand
waor as Charon me henne brengt. Et riek van de versturvenen. 1k zitte op de hoolten aachterbaank van
de kleine boot, veurme staot Charon en douwt mit de
veerboomdeboot langzemmarzeker veuruut. Soms legt
hi'j de boom even daeleendan roeit hi'j een aende.

.....
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Hi 'j kikt mean mit die donkere ogen onder zien schip persmusse. Wondere ogen bin 't. We schommelen op et
waeter. Et is krek as alles daanst en henne en weer
beweegt. "Uutstappen. We bin te plak."
1k heure de stemme naost me. Is dat de stemme van
Charon? Grif. Charon zegt dat we uutstappen moeten.
We bin bi'jeteilaand. Mar ik zie de kade niet. Floe
zit dat now? En ik hebbe de branende plakken zwevel
ok nooit zien onderwegens. En et klotsen van et waeter heur ik in ienend ok niet meer. En et liekt wel
as Charon verdwient ineenwaes van slierten mist en
nevel.
"Uutstappen!"
1k vule et kloppien op mien schoolder en doe de ogen
los. 1k knippere tegen et scharpe locht in de lege
coupe. De kondukteur staot naost me.
"We bin d'r heur. Jow moe'n uutstappen. De trein gaot
niet wieder." Hi 'j lacht een beti en. "Zo aovens laete
en dan alliend, dan kuj' de slaop weltepakken kriegen, hen?"
1k lache weeromme. Hi'j gaot de deure uut. 1k komme
in de bienen. Wat een nuvere droom ok. Hoe koj' d'r
in vredesnaeme bi'j. En toch het d'r iene een schoflien tegenover me zeten. Die is vanzels al lange uutstapt. Wat kuj' de boel ok deur mekeer haelen. 1k
strupe de jasse an en griepe de koffer uut et rek.
A'k de deure uutgaon wil zie'k et in ienend liggen.
Tegenover me in et rek ligt een schippersmusse. 1k
zette de koffer weer daele en pak him uut et rek.
Hi'j vuult roeg an. 1k kieke an de binderkaant. D'r
ziteenklein wit markien inni'jd. Mit rooie letterties staot et mark d'r op.
.......
verhael: Johan Veenstra.
tekening: Harm Houtman

- 18 -

Diggels en traonen
Elske kwam, zo as gewoonlik, al diedelend et pattien daele. Heur wilde haoren daansten op 'e rogge
henne-weer. Et leup zo tegen tien ure en dan gong ze
elke zundagmorgen naor Beppe te koffiedrinken. Doe
ze de aachterdeure eupen dee, reuk ze de koffie al.
Ja, Beppe was een meenske van de klokke. As It tien
ure was zat ze grif klaor. Dat was al zo doe Pake nog
leef de. Naodat die sturven was had ze liekegoed alles
op 'e regel hullen. De zundagse koppies en paanties
stonnenaiweer klaor. Beppe heures was wel een hiel
mooien iene. An de iene kaant mooie bloempies en an
de ere kaant ston mit mooie goolden sierletters "Ter
herinnering aan Uw 50-jarige Echtvereniging". Prachtig vun Elske dat! Beppe had al es tegen heur zegd:
"As ik d'r nietmeer bin mien kiend, dan is dat koppien en paantien veur jow."
Dat was wel mooi, mar Elke docht dan altied wel, ik
hope da'knogmennig zundagmorgen bi'j Beppe koffiedrinken kan. Et was altied zo gezellig, want Beppe
kon zo alderiewigste mooi vertellen. 'tWaskrek, of
Elske dan in een hiel aandere wereld was. Ze was al
dattien jaor en gong al naor de M.A.V.O., mar hier
zol ze heur nooit te groot veur vulen.
Ok disse zundagmorgenvun ze It weer zo mooi. Beppe
had de zundagse kieren an en dan was 't nog zoe'n
kreerswi'efien,.mit heur mooie grieze haor! Deur de
weke kwammendezundagse klerennooitmeer op 'e lappen. Naodat Pake vieden jaor sturven was, had Beppe
gien nocht meer an vot gaon. Tegere weren ze altied
een bult bi'j pad enweg west, mar doe was It ophullen. Beppe wol mar Heist dat de meensken bi'j heur
kwammen. En dat deden ze ok wel, want Beppe was nog
goed bi'j de tied en zi'j ion over een boel dingen
nog wel mit praoten. En hemmel dat et d'r altied was!
Alles blonk je in tegen en de bloemen veur .de glaezen
bluuiden altied dat et een lust was! Beppe zee altied
dat zed'rmitpraotte en daormosElske dan wel omme
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Lachen. Op een taofeltien tussen de beide glaezen
ston de tebakspot van Pake, de tebaksdeuze en de piepe
elk an een kaant. En alles lieke glad!
o zat Elske daor dan elke zundagmorgen. As Beppe et
oms es wat briek op zee, schatterde ze It uut. Mar
e1s kon It maegi en ok wel es nuver uut 'e hoeke komnen. Dan sleug Beppe heur op 'e kni'jenvan It lachen.
"Wat bi'j' een mal klein jonk," zee ze dan. Mar in
ieur hatte waszepoer op Elske. Now was die ok naor
heur nuumd en daor weren de oolde meensken slim op
steld. As It dan mittertied weer eterstied wodde,
gong Elske weer naor huus, want Beppe had ni et zovule
nocht an gaasteri 'je. Dat kwam, deurdat ze sukerziekte
hadendanmoszeveurheur zels nog weleswat appatte
drokte maeken. En veerder dee ze nao It schotteiwasken
vaeks een knippertien. Zo in schiemeraovend gongen
Sjouke en Femmegien, Elske heur yolk, d'r meerst een
lopien henne.
Zo ok disse aovend. Mar doe ze bi'j de zieddeure
kwammen, zat die nog op slot. Nuver was dat! Sjouke
foddelde wat mit de klinke henne-weer, mar d'r kwam
gien gewag. Now, dat was ja vrernd! Hi'j gong doe
aachteromme. Ja, de deure van It schuurtien was los.
Doe de ntiddeldeure nog. Hi'j zocht om een spieker,
want dan kon hi'j misschien et haokien in 'e hoogte
wippen. Ja, dat lokte, want de deuren van It oolde
husien sleuten niet meer zo best.
Doe zein 'tkeukentien belaanden wodden ze kel. Beppe
was middenin 't schottelwaskenzittenbleven. En wat
lag daor op 'e grond. Allemaol diggels. En ok Beppe
heur zundagse koppien was an gruzelementen! Mar Fernmegien straampelde over de diggels henne en gong haostignaor dekaemer.. Sjouke gong d'r stilzwiegend aachteran. De stoel ston veur de bedstee en daor lag Beppe,
mit de kieren an op bedde! Mis was 't! An de kleur
koj' It daolik zien, dat etgebeurd was. Femmegienen
Sjouke keken mekeer an en schudden heur heufd. Even
streek Femmegien over et kleine koppien. Dat was al
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koold. Tjonge nog toe, hoe was It meugelik! Vanmorgen
mekeerde heur nog niks, want Elske hadde nog een hiele
draod daon, wat Beppe allegeer verteld had. Wat spietig toch, dat d'r glen iene bi'j heur west was in
heur laeste uren.
D'rmos now wel iene bli even. Naodat ze tegere de boel
wat beredderd hadden, gong Sjouke mar naor huus.
De drie kiender zatten zoas gewoonlik nogopHeit
en Mem te waachten. Wat heurden ze verheerd op, doe
Hei t vertelde, wat d'rmit Beppe was. Et wodde goelen,
mar ze wollen persé nog even naor Beppe toe. Doe ze
bi'j It husien ankwammen dusten ze d'r amper in. De
ooldste mar veurop. Elske aachteran. Doe ze deur It
kleine keukentien leupen schrok ze. Daor laggen de
diggels van Beppe heur zundagse koppien nog op 'e
taofel. En inetkaemertien in de bedstee lag Beppe.
Zo stille en zo koold was ze, doe Elske heur hiel
schruten evenpies ankreup. Wat had dat aarme kiend
et doe krap. Beppe dood en It koppien an stokken.
Versleugen gong Elske in een hoekien veur It raem
zitten en ze goelde, goelde!
Lamkje Hof-de Boer

Schrieversronte naor Twente
Zaoterdag 3 september bin wi 'j mit een kleine vuuftig man van de Stellingwarver Schrieversronte naor
Twente west. D'r waseenuutneudiging van de "Kreenk
vuur de Twaenske Spraok" (de Twentse schrieverskring)
kommen om de streek daor es te bekieken. Om een ure
of half elven weren wi'jinVas (Vasse) en hebben doe
eersteenkoppien koffie dronkenmiteen groepien van
heur leden. Nao de koffie gong et lopende naor de waetermeule vlakbi'j. Vroeger wodde her pepier maekt
mardelaeste jaoren wodde hi'j bruukt veuretmaelen
van zaodenet bakken van brood, want d'r was ok een
bakkeri'je bi'j. Mit onderwiezer Henny Engelbertink
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Een stokkien Twente, bekeken deur Twenten
en Stellingwarvers.
Foto: Vrouw van der Neut, Steggerde.
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as gids binwezo de mooie en biezundere plàkkies bi'j
daele west. Et vul op dat de ruilverkaveling hier an
et laandschop nog niet yule veraanderd het.
In Aotmrsche (Ootmarsum) konnenweeen "los hoes"
(boereplaetse) van vroeger mit bedstee en potstallen
bekieken. Veur et huus leuten een stok of acht jongen
en maegies oolde daansen zien. Van oonze groep mochten
ok een peer heur keunsten vertonen 4 mar die raekten
nog wel es in de warre. Weer in de bus konnen we deur
de dudelike uutleg van oonze gids van de typische bouw
van de huzen mit hoolten balken in de muren genieten
en de karke in Ootmarsum, die bouwd is van grote Bentheimer stienen (uut Duutslaand).
Om een ure of twieje kregen we in Losser een koffietaofel. Daor hebben ok inkelde Twenten veurlezen
uut eigen wark. her kregen we uutleg over een hiel
bekende sport daore, et "Klootschieten". Vlakbi'j
Losser indebossen op een hiele lange baene over hulten en bulten hebben wi'j doe tegen de Twenten een.
echte wedstried speuld in et klootschieten. Et gong
d'r omme een ballegien van 500 gram, dat van hoolt is
en daor gatten in boord binnen, die zelaeter weer vol
lood geuten hebben, onderhaanszo veer meuglik vot te
gooien. Elke groep hadde tien man, mar zi'J kwammen
mit acht man nog veerder as wi'jmittiene. We hebben
hier wel hiel wat oflacht. D'risofpraot dat wi'j ze
ankem jaor flink perti'j geven zullenasze hier kommen, mar danzal d'r nog wel best oefend wodden moeten.
Nao een nt bi'j mooie plakkies daeleasLonneker,
Delden, Bornerbroek, Enter en gao zo mar wieder, hebben weinMarkelodekoffie bruukt en is ofscheid neumen van de meensken daor we bi'j te gaaste weren. Zo
as laeter inde bus ok wel blieken dee, was iederiene
slim onderdeindrok van de reize deur dit mooie diel
van oons laand en dat kwam toch wel veural deur de
dudelike uutleg van gids Henny, die him ommeraek inzet
veuretbehooldvande "Twaenske Spraok". In Appelsche
kreeg oonze reize nog een beste stat. Nao et waarme
eten kreeg schriever Johan Veenstra et eerste exemplaor
van zien ni'je, twiede boek "Fluitekruud" anbeuden.
Wi'j weren misschien al laeter thuus as dat we docht
haddenniar ikweet zeker dat et gien iene verveeld het.
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Jehannes Schurer.

Peerdehaandel
An de kaante van de diek naor Zeuvenhuzen zit tegen
een boswal op een grote zwarfstien Roelfvan Hilberts
Froukien. Hi'j hoolt mitzienlinkerhaand et peerdetouw vaaste en wri f t mitderooie buusdoek in de aandere haand him et zwiet van et veurheufd. Hi'j het
depette even ofzetenie kun now goed zien, dat hi'j
niet mit et heufdin de zunne lopt: een scharpe streep
geftdescheiding an tussen zien verweerd gezicht en
zien plasse, waor de laeste pattie jaoren glen zunne
op west het.
Hi'j het et waarm: et weer is brods en hl'j het
al een hiel aende lopen mit de oolde brune. Och, oold
is de brune nog hielendal niet. Mar et vool leek as
twie druppen waeter op zien mem en dat vooltien van
doeisnowal een hiel peerd, de jonge brune. Et stee
van Hilbert en Froukien is niet groot genoeg veur twie
peerden. lene mos vot. Daor hadden de kiender van
Hubert's Froukien lange tegen omme stend. De kiender
weren alle driejeal tussen de vieftig en zestig en
mit zien drienen huusmanden ze in de oolde klinte,
die mit et gat naor de weg tussen de oolde lekebomen
ston. "Lag te dromen," zol een dichter wel zeggen.
Daor leefden Roelf mit zien bruur en zuster heur rustige laandleven. Dat de oolde brune d'r mar uut mos,
was een hiel muuilik bes].uut west. Mar mit Oosterwoolder maat zol et dan wezen. Zien bruur, die oolder was, kwam niet veule veur et locht en now mos
Roelf mit debrune naor demaat. Over de pries hadden
ze lange delibereerd. Driehonderd gulden was vast
niet te mm, omdat de peerdetaxateurs et veur twievieftig in et foons daon hadden. Ok weer zo wat! An
de iene kaante woj' graeg, datzehoge taxeerden. An
de aandere kaante moil dan ok meer betaelen. En een
aander profiteert mar van jow centen, as zien peerd
doodgaot.
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En zo was hi'j op de dag van Oosterwoolder maat
mit de brune an et halster op pad gaon. Et was gien
triomftocht wodden.
"le bin een sloegerd," had zien bruur zegd, doe hi'j
weer thuus was. Mar dat was onbillik, zeg now zels!
Hi'j kon et toch niet helpen, dat de peerdekoopman
die him bi'jdeWepertille aachterop fietst was, him
drekt gelokdaonhadde, doe hi'j driehonderd veur de
brune vreug! Hi'jhaddocht, dat de koopman wel perberen zol d'r nog wat of te kriegen. Mar hi'j was
hielendal verheerd, doe de koopman mit een "Gelok!"
in de uutsteuken haand sleug en zee: "Morgen ofleveren
op De Lieke. Kan dat?"
Inzien verbouwereerdhied had hi'j een peer keer slokken moetenveurhi'j "Ja" zeggen kon. Ennowzat hi'j
hiere. Zwieten gien gebrek. Mar et peerd moet naor
De Lieke. Verkocht is verkocht. le kun d'r now niet
meer onderuut. As hi'jweerzoveer mit zien gedaachten is, begint hi'j wat mit zien ogies te knippen.
Want sloeg ishi'j hielendal niet. Datwashi'j vroeger
op schoele ok niet. Doe zat Mindert naost him; dat
was een sloegerd! De meester vreug een keer hoej' zien
konnen, dat de eerde rond was. En doe zee Mindert
"An Roelf zien kiompen, want die lopt ie schieve of."
Dat was sloeg van Mindert, want Roelf leup zien kiompen
wel schieve of, mar ze sleten et meerste an de buterkaante. Daorom koj' dat niet bruken as bewies, dat
de eerde rond was. De meester hadde doe ok funk foeterdopMindert. Mar kom, now mos et mar weer wezen.
Zien kiompen bin krekasvroeger weer et meerste ofsleten an de buterkaante. Mar ze lopen goed en hi'j
het gien last van zere voeten. De brune lopt as een
mak schaop aachter him an. Wel zuride, dat hi'j vot
moet veur disse pries. Hi 'j hadde vieftig meer vraogen moeten. Dat had hi'j vast wel kregen.
As hi 'j op de teroggeweg et plak passeert daor hi 'j
op de henneweg zeten het, lopt hi'j kiebig deur. De
oolde brune lopt sullig aachter him an. En Roell ver-
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knukelt him al over et gezicht, dat zien bruur en
zuster zetten zullen. Ze zullen vraogen: "Wat is It
now?"en dan zal hi'j zo langs zien neuze weg zeggen:
"De koop gong niet deur." En as ze him dan verbiesterd an ki eken, zal hi'j d'r bi'j zeggen: "De koopman
vertrouwde et niet." En laeter kan hi'j wel tien,
twintig keer et verhael doen, hoe hi 'j disse keer wel
tegen de koopman op kon. Dan zal hl'j vertellen hoe
hi'j, doe de koopman de driehonderd uutteld hadde,
even dudelik uutstokt hadde: "Dan bin wi'j ok van
alles of!" Hoe de koopman verheerd opkeken hadde en
argdaenkend vreug: "Is d'r dan wat mit dit peerd?"
"Now nee, mar et het wel es last van de boek had.
Et het wel esleken of et last van kraamp hadde, want
et schopte naorde boek. " Mar dat was een poos leden
endelaestewekenhaddenzed'r niks meer van murken.
De koopman had reer goed spi'jd. Hi 'j dochtd'rniet
over driehonderd gulden daele t leggen veur een peerd
mit kraamp. Dit was een verburgen gebrek en dit hadden ze zeggen moeten. Hi'j mos zien peerd mar gauw
weermitnemen. De koopman wol d'r niet an. Veur nog
glen twiehonderd gulden. Mar de meerste voldoening
zal hi'j hebben as zien bruur zeggen zol: "le bin
me d'r lene; oonze Roelfis wel los vertrouwd." Want
zien bruur wet lieke goed, dat de brune nog nooit in
zien levensdaegen last van de boek had het.
Ha-es.

Een reisien mit de Pelikaan
Een reisien mit de pelikaan, 1945, zommervekaansie. De eerste zommer nao de Twiede Wereldoorlog wodde d'r bi'j oonsinde buurteeenreisien op touw zet
wat meer veurdeschoelekiender wezen zol. De oolden
gongen netuurlikok mit, een stok of tien kiender en
zes oolderperen. Now was de Pelikaan glen voegel mit
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rooie poten, ok gien veuroorlogs vliegtuug, mar een
grote hoolten turfwaegen van Bertus Luiting uut Oosterwoolde. Bertus zat in de oorlogsjaoren ommeraek
in It Fochteler vene te vrotten mit zien helpers.
Turfgreven, dreuge maeken, zo as stoeken en ringen.
En dan mossen ze ofvoerd wodden naor de klaanten, en
veural schoelen weren goei e ofnemers. Mar lene zoe'n
grote waegen kreeg de naeme van de Pelikaan. Veur
zoe'n dag kwammen langs de kaante hoolten plaanken
op een peer schammels, end 'r klieden omme toe en een
klied d'r over henne. Van veurenenaachteren was It
meerstal eupen, wat nog wel es tochtig was. Drie kedden trokkenethiele spul. De reize zol naor Paterswoolde. Mar oe heden, in Donderen was iene kedde al
kreupel, die wodde laeter in Norg uutspand bi'j cef
Kaasten, daor was wel een kaampien laand om wat te
bekommen. D'r wodde een koppien koffie dronken, doe
gong dereize veerder mit twie kedden. Now, eindelik
kwammen wi 'j dan toch in Paterswoolde. Eerst mar even
weer anstikken en doe de kiender wat zien laoten. D'r
was doedertieden niet zoveule as op It heden. OK' et
Paterswooldse meer wodde andaon en-de hiele meute kwam
in de boot. Now,dat wodde een mooi tochien op et
waeter, d'r weren ok nog Canadezen mit moterboties,
die vleugenwel hadder over It waeter as wi'j. Zoe'n
dag was zo mar omme, en tegen een ure of half zesse
mos d'r weer inspand wodden om naor De Fochtel toe
te gaon. Aovens weer bi'j Kaastenanomdekedde, mar
die kwam now aachter de kliedwaegen vaaste, want kreupel was et dier nog. En intussen weer even een koppien koffie en een slokkien en doe op huus an, mar.
de locht wodde okwel donkerder, d'r zat zo zachies
een fikse bujje. De eerste druppen begonnen al te
valen, mar in de waegen was It gezellig, et borreltien begon te warken. Et gong hoe langer hoe vroliker
toe, en de regen kwam mit bakken vol uut de locht.
An lekken gien gebrek, de parreplu mos haost op, mar
die hadden wi'jgien van allenbi'j oons, dus dat kon
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niet, mar op It laest wodde de pollenaise daoninde
waegen, deur groot en klein. Asdat now allemaole van
de regen was of van de draank weten wi'j nog niet
goed. Mar et was een aorig reisien mit de Pelikaan.
Zo ziej' mar weer, de kiender hadden een hoop wille
mar de oolden niet minder!
J. Bult-Buldstra.

Een peer oolde verhaelties
Van Vrouw F. Bethlehem-Blijsie uut Makkinge kregen
we twie oolde vertellegies toestuurd. Stokkies waor
de meensken wat van leren kunnen!
Gat in de hoze
Een jonge hadde al hiel lange verkering mit een
funk maegien. Zi'j diende bi'jdeboer. Ze weren et
ok al lange iens mit mekeer. Mar op een aovend zatten
ze noffelik bi'j mekeer aachter de koenen op de stal.
Begon zi'j te klaegen over koolde voeten. Now, die
zol hi'jwel even waarm wri even, mar och heden, zi'j
hadde allemaol grote gatten in heur hozen. Hi 'j docht:
now weet ik et niet meer, aswi 'j dommiet trouwd binnen
en zi'j versloertdeboel, daor he'k een zwaor heufd
in. Hi'j maekte de verkering uut. Een posien laeter
kreeghi'jkennis an een aander maegien. Now, die was
wel zo kreers, daor mekeerde niks an. Daor gong et
mit op trouwen an. Oe wat kwam hi'j daor mit op 'e
koffie! Diekon alleswel an veur de pronk, veur heur
zels, enzokwammen ze dikke in de aarmoede. Et aandere maegien vun ok een aander. Die hadden al gauw
een flinke plaetse onder It gat. Wat was et geval
west, zi'j hadde et altied te drok had bi'j de boer
om heur eigen boel hiel te holen. Heur eerste jonge
zee laeter vaeke: "Gat in de hoze, gat in de hoze,
wat heb ie mi'j bedreugen!"

Peerdebonen
Hiel vroeger cliende bi'j een boer een knecht die
niet gauw tevreden was mit eten. Et was in die tieden
overal slim aarmoedig. Now atten ze vroeger nog wel
es peerdebonen. Die verbouwden de boeren zels, mar
de knecht luste ze niet. Wat dee die as ze op de taofel kwammen? Hi'j at mit de omkeerde lepel! •Laeter
doe hi'j trouwd was, kreeg hi'j et ok slim krap. Hij
dochte: Laotikes bi'j mien oolde boer kieken. Misschien hetdie nog wel wat peerdebonen over. De boer
gong mit him naor de zoolder, nam de schoppe en gong
ok mit de omkeerde schoppe scheppen. Doe begon de
knecht te goelen en dochte: zo dee ik vroeger ok as
ik die in It bod hadde.
Naovraoge leerde oons dat dit laeste verhaeltien ok
in Ni'jhooltpaebekendis. D'ris een klein verschillegien mit et bovenstaonde stokkien. As de boer op
It laest mit de knecht naor de zoolder gaot om de
peerdebonen mit de omkeerde schoppe te scheppen zegt
hi'j al scheppende: "Zit op, zit op, wie mit wil."
Bergveld schrift d'r in zien boekien De Stellingwervers
enhun dialect, Assen, 1949, blz. 23-24 over: "Vroeger kwam het, ook bij de boerenbevolking, vrij veel
voor, dat paardebonen gegeten werden. Ongetwijfeld
een stevige, m.aar toch minder smakelijke kost.. Zo
gebeurde het eens, dat een boerenknecht, die wat "tesssel" (kieskeurig) was en weinig trek in paardebonen
had, dezemetomgekeerde lepel trachtte te eten, zodat zeerweer af rolden. Dit tot grote ergernis van
zijn boer, die zei: "Toe mar, ie moe'n It mar weten;
ie kun d'r nog wel es naor likken willen." En enige
jaren later, toen de knecht reeds lang getrouwd was
en als boerenarbeider armoede leed - het loon bedroeg
toen 35 cent per dag! - ging hij naar zijn vroegere
baas en.vroeg om wat .... paardebonen. De boer zei,
waar
dat hij maar mee moest komen naar de zolder,
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een grote hoop paardebonen lag. Hi3 gaf zijn oucle
knecht een zak mit de woorden: "hier, hool mar op."
En hij begon met een grote houten schop te scheppen,
echter .... met omgekeerde schop, zodat er geen boon
in de zak kwam. Toen begon de knecht te schreien en
hij beleed, vroeger verkeerd gehandeld te hebben.
Natuurlijk kreeg hij na dit lesje een flinke portie
mee naar huis."- Waor Bergveld dit verhaeltien weg
het, het hi'j in zien boekien niet angeven.
1Z-OLIF
M

Een dag d'r tussen uut
Et mos disse keer mar es wezen, een iendags Concordia-reize naor Knigswinter. Vekaansie en vekaansiegeld hewwenognooit had. Aj' boerkeri'je hebben,
dan zit dat inderegel niet zo best, et is gien f ebriek, diej' stille zetten kunnen. Dan moej' een goeie
vervanger hebben. En wat et vekaansiegeld betreft,
waorschienhik wodt van de zelsstanige anneumen, dat
hi'j et vekaansiegeld zels verdienen kan. D'rzullen
verschei den wezen, die dat wel kunnen, mar d'r zullen
veule meer wezen, die et neudig hebben om de zaeke
dri 'jende te holen. Mit oons was et zo, een peer weekaenden naor de kiender, en een reize mit de staans
organisaosie, en dan haj' et had. Mar disse keer zollen we dan Duutslaand in, en, om te perberen, eerst
mar iene dag. We mossen alle beide een paspoort hebben, dus een pasfoto maeken laoten, doe drekt naor
et gemientehuus; dat bi nnen dri e daegen haddenwe elk
een paspoort, kosten f 1101 -.
"Dat wodt een dure dag," zee mien vrouw.
1k zegge: "Vrouw, d'r niet meer over praoten, want
ik hebbe nog nooi t een li ekwaegen zien, mit een karre
d'r aachteran."
We hebben oons inschrieven laoten, en we hebben de
reizeveuruut betaeld, en doe was et klaor. Mien vrouw
vun et een bezwaor, dat we gien zelschop hadden.
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Allemaole vremde meensken in de bus, zee ze.
"Now," zeg ik, "dat he'ket liefste, mar maek j mar
gien zorgen, missehien zitten de buren daolik wel
naost je."
1k gong morgens naor de baank om een peer honderd
marken, en daor woddeikgeweer, dat de buren d'r ok
west hadden om Duuts geld. 1k zegge tegen de vrouw:
"Daor hej' et gebliksem al, de buren gaon ok mit."
Now bin oonze buren hiel aorige meensken, mar vremde
meensken hebben altied wat aeventuurliks veur mi'j.
Mar goed, nao overleg zollen we mit z'n vieren ofreizen. Half vi ere d'ruut, want om half vufe gong de
bus. Doe we dan in de bus zatten, zegt mien buurman
tegen me: "Mien vrouw het vandemorgen al drie keer
naor et husien west."
"Ja jong," zegiktegen him, mienesok, mar 1k dochte
dat et wel goed was, dat die vrouwluden leeg in de
bus kommen, dan hoeven ze vandaege ok niet zovaeke
uut de broek."
Dat was hi'j wel mit mi'j iens. Daor kwam nog bi'j,
dat buurvrouw had glen hap brood deurdekeel kriegen
kund, want et was zo dreuge as wat. 1k hebbe heur anraodenomlaeter mar bri'j te eten, dat glidt beter.
Om zes ure kwammen we opdeLichtmis bi'j Meppel an,
daor mossen de buren in een aandere bus, want ze hadden op een aandere reize inschreven. Vlak bi'j de
greens in Zevenaar koffiedrinken. De sjefeur zee:
"In dit motel is et een zeisbediening, ie kun twie
koppies koffie haelen, en iene betaelen." Now, mooi
niet!
1k zegge tegen de vrouw: "We nemen drekt mar vier
koppies, en betaelen d'r twieje."
Mar mis heur, we mossen ze alle viere betaelen. 1k
hebbe mar niks zegd, ik dochtebi'jmezels, een grappien van de sjef eur. Mar iene anoons taofeltien vertelde oons, dat et tochwel zo was, ie kopen ien bakkien kof fie, en dan gaoj' laeter naor een aander kraentien, en daor tap ie iene veur niks. Weer wat leerd.
Doe we een best aendeinDuutslaand op weren, begonetbargachtigtewodden. Aj' dat niet eerder zien
hebben (mien vrouw moej' weten), now, danis dat ommeraek mooi, It is een machtig gezicht. Om elf ure
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kwammen we in Knigswinter an, onder tied hadden we
ales een peer broties eten. Doe bin we eerst mit de
tandradbaan in de hoogte gaon, naor de top van de
beroemde Drachenfels, mit zien schitterende veergezichten; 800 meter onder je stroomt de Rijn. Et is
onveurstelber mooi. Doe we daor een half ure west
hadden, weer naor beneden, ok een belevenis mit de
tandradbaan, weer even in de bus, en doe een bootreize
maeken op de Rijn naor Remagen. Weer wat onvergeteliks; hoge bargen an de oevers mit gedielten van oolde
burchten d'r boven op. Wat zatten die roofridders
daor veilig; 800 meter hoge, ze konnen hiel gemakkelik
bi'j de meensken kommen, mar de meensken haost niet
bi'j heur. Ok schitterende aandere gebouwen stonnen
d'r langsdekaante. D'r laggen ok een boel campings
an de Rijn. Een prachtige wereld daor.
Weer in de bus en doe naor et Ahrdal. Allemaole
wiengaarden tegen de bargen an, okeenmooi gezicht.
Op et pergramme ston een bezuuk an een wienkelder,
datwasineenbarg, daor haddenzegangen in uuthakt,
weleenpeer honderd meter lang. Et lagvolmit wienvatten, ze weren wel drie meter hoge.
Doe we dat zien hadden kwammenwe in een grote vierkaante kelder, daor kregen we allemaole een groot
glas wien veur niks, ik vun et slim lekker. D'r was
een orkest, end'rwodde daanst, et was d'r slim gezellig, mar doe de kelder vol meensken leup, wbdcle
et d'r wel wat benauwd. Uut de kelder weg, naor de
kabelbaene, dan moej' gien hoogtevrees hebben, want
hi'j brengt je 700 meter hoge op een barg. Dtrweren
nog al wat meensken mit hoogtevrees, mien vrouw ok.
"Now," zae'k tegen mien vrouw, dan blief ikbi'jje."
Dat heurde een Drentse vrouw; ze zegt tegen me: "1k
blieve wel bi'j je vrouw, gao ie mar naor boven."
Ikke een kaortienvandrie mark, en ikke in een bakkienaneen staoldraod naor boven. Over et reviertien
de Ahr henne en dan de hieltied een meter of tiene
van de barg of naor boven. Een posien op de barg in
de bos kuieren, en doe weer naor beneden, ikke weer
in et bakkien, en daor gao'k over de raand henne en
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kieke me daor in een gat van 700 meter. 1k kon d'r
beheurlik goed tegen, mar ik heb laeter wel heurd,
dat d'r verscheiden weren, die een reer gevuulte in
de maege kregen, en et mar slim griezelig vunnen hadden.
Et was intied vuuf ure, nog wat eten en drinken,
en doe weer op oons laand an. De stemming in de bus
was best; meziek, zingen en angaon van je heisa. Et
is de vrouw best mitvalen mit al die vremde meensken.
Aovens om 12 ure laggen we weer op bedde et was een
lange, mar een hiel mooie dag west.
Daor in Duutslaand is et een hiele mooie wereld.
Mar aj' die wienboeren uut et Ahrdal now es een dag
rondleiden gongen bi 'j oons in de ?tpotterige Meenthe"
tussen de rietkraggen en petgatten deur, dat vunnen
ze misschienokprachtig mooi. Et het oons best voldaon, mit een peer weken gaon we d'r weer een dag
henne, en wel naor Sauerland of Monschau.
Klaas van der Weg.

De haast
Et duurt al niet zo lange meer
Dan is de haast d'r al es weer.
De tied van regen en hadde wiend
Dat iederiene aek'lig vient.
De bos die wodt weer dood en kael
De laanderi'jen lieken vael.
Overal glied ie op It dooie blad
De zoemer hebben wi'j weer had.
Et vee staot kluumsk in de hoeke van It laand
Och boer kom gauw en breng oons an kaant.
En mennig oolderwetse man
Trekt de lange onderbroek weer an.
Et zaod is naogenoeg van It laand
De bieten bin nog niet an kaant.
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As wi'j now es weeromme kieken
Hoe zol It mit de balaans dan lieken.
De zoemer die was niet te nat
Mar zunne hebben we haost niet had.
Now kommen de lange aovens an
Maek daor now as et kan wat van.
De kachel an; It is lekker smoek
Een spullegien of een mooi boek.
Elk jaorgetiede het zien veur
Witj kommen daor dan ok wel deur.
Veur de meersten van oons duurt It mar even
Dan .staon wi'j veur de haast van It leven.
Kun wi'j oons dan ok nog verheugen
Het It leven okzien vruchten dreugen?
Hebben wi'j alliend an oons zels mar docht
Of brochten wi'j een aander ok wat locht?
Zullenze oonze balaans ok nog bekieken?
En hoe zol et mit oons dan lieken.
Perbeer daor zels een antwoord op te geven
Maek dus as It kan wel wat van It leven.
Leef niet allienig veur de poen
le kun et ommes n i e t weer over doen.......
Jac. de Boer.

Ve,ietië
Jow San Marco,
een karke zo
bastens vol
keunst en pebliek,
dat et geloof
d'r nog mar amp'ran
de deure in kan.
Jan van Overtjonger
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Sutelen
Lessend bin we mit mekeer weer te sutelen west.
Stellingwarver boeken sutelden we, enaswe bi'j de
meensken an de deure kwammen, zeden we dat we van
de sutelaktie weren. Pattie meensken zeden dan: sutelaktie? Wi'j zeggen van venten, niet van sutelen.
Sutelen is ja Fries!
Daor wo'ket now even over hebben: is sutelen now
Fries of niet? Et woord sfitelje is inderdaod in It
Fries bekend, liekassütelder, siite1er (die sutelt)
en s(itel (et sutelen).
Et gaot liekewel vusen te veer om votdaolik mar
te zeggen dat sutelen dus Fries is. Daorveur moe'n
we veule meer vanet woord ofweten, bi'jglieks waor
etinvroeger tieden bruukt wodde, en of et now nog
bekend is in ere taelen.
In 't Engels kennen ze now et woord sutler (suteler) nog, in It Nederlaans zoetelen en zoetelaar.
In de middeliewen(de tied tot ± 1500)kwam et woord,
veur zoveer we weten, niet in et Nederlaans veur,
mar wel i n et Nederduuts (da's de tael die viak over
de greens mit Duutslaand praot wodt): sudeler, suteler geft et middelnederduuts woordeboek op, en dat
betekent: Ned. marketenter.
In de 16e ieuw zowat moet et woord in It Nederlaans deurdrongen wezen(uut et Duuts, zeggen pattie
geleerden), enwevienen in Kiliaans woordeboek van
1599: soetelenin den krijgh, soeteler in den krtjgh.
Dus in elk geval was et woord in et middeliews Nederduuts bekend, enwat laeter (16e ieuw) in et Nederlaans.
Kennen de Drenten en Grunnegers et ok? Et staot
niet in de woordeboeken die an now toe uutkommen
binnen over etDrents en et Grunni ngs, dus misschien
kennen zeetwel hielendal niet (meer). Dat zol nog
es naogaon wodden moeten.
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In alle geval: etisdudelik dat et woord sutelen
(of: soetelen) op meer plakken bekend was (en is)
as allienig in Frieslaand. Dat et is hielemaole niet
gezegd dat et weer es "Friese invloed" is, daor pattie
vaeks in een eerste opwelling op an willen. En dat
wo'k mar even kwiet, zie?

Philo de Bruijn.

Krummelties
Spietig genoegmos disse keer nogal wat copy liggen
blieven veur de volgende keer, of, in geval van
stokkies in verbaand mit et woordeboek, veur et feberwaorinommer. Jim kun wat dat woordeboekwark angaot nog een prachtig, mar lang volksriem verwaachten, over hoe Jan nog bi'j zien moeder was, en een
reaktie op Aachter de kroje an, uut Nw. Veul eigen
verhaelen en gedichten liggen al klaor veur oons kast= decembernommer. Copy veur dat nommer uterlik 10
december inleveren. We kommen in dat nommerokweeromme op Fluitekruud, een boek dat de muuite van een
bespreking meer as weerd is! Et eerste exemplaor
wodde de schriever anbeuden op de weerommereize van
Twente naor Stellingwarf.
Post naor et archief van de Stichting Stellingwarver
Schrieversrontekan in 't vervolg naor Postbusse 138,
Oosterwoolde.
Red.
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